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igazi, kepes besz£molot egyeb-
kent jovo havi szamunkban
olvashatjak majd.)
Amirol meg most akarok irni,

az visszanyulik meg a tavalyi

hasonlo rendezvenyiinkre.
Akkor kaptam az elso figyel-

mezteteseket, joakaratu eszre-

i nazai szamnogepes tdoorunii

az a szokas alakult ki, hogy
programjait senki sem vedi a
tarsatol, hanem keszseggef
£tengedi lemasolasra, plane

ha kap is erte valamit cserebe.

Tudomasul yessziik, bar ennek
meg kevesbe drulunk, hogy

a hazai szamft6gepesek penz-
tarcaja, s a hazai home com-

puter hasznaloknak sz6lo

programok ara meg mindig
tavol van egym&stol. A csak

kulfoldrol beszerezheto prog-
ramok ararol nem is beszelve.

Eppen nemregiben beszelget-

tiink arrol programozo munka-
tarsainkkal, hogy a lapunkban
kdzolt programok nemelyike

osszevetve az uzieti forgalom-
ban levo programokkal, nem-
_ hogy megallja a versenyt.

de sulyos ezreseket kernenek erte

a kereskedok, ha arusltanak.

Egyszoval nem drulunk a ki-

alakult hazai allapotoknak,

de tudomasul vesszuk, s mert
celunk az, hogy olvasotabo-

runkkal jo kapcsolatunk meg-
maradjon, szivesen szerveziink

ilyen es hasonlo esemenyeket.
rt iszunk? Ne feledjek, hogy az

a rendezvenyt megelozo hetekben is nem egy hasonlot.

Hogy tudnillik micsoda dolog ez, hogy az illegaiis program-

masolast, csereberet intezmenyesen tamogatjuk! Az idei

eszrevetelek, velem^nyek hangossagat, uram bocsa durvasa-

gat pedig csak novelte, hogy eppen mi voltunk azok, akik a

szoftvertolvajlasrol tobb honapos vitat kozoltunk lapjainkon.
a

Meg kell mondanom, hogy nemi ellentmondast mi magunk,

lapocskank munkatarsai is erzunk. Hiszen nem tehetiink ugy,

mintha nem tudnank, hogy az altalunk teremtett lehetoseget,

a toliink berelt asztalt legtobben arra hasznaltak fol tavaly is,

s bizonyara iden is, hogy jatek es nem jatek programjaikat,

- kijatszva a programir6k tokeletlen programvedelmeit -

masoljak, cserebe m6s hasonloan vedettnek keszult prog-

ramokert. -
.

Mi hSt a mi allaspontunk e kerdesben, hogy mertuk megis

id£n is megrendezni ezt a nagy Cserebere-bdrzet?
Mondhatnank, hogy nem feladatunk az ellenorzes. Mondhat-
nank, hogy mi nem irtuk zasz!6nkra a vedett programok
masolgatasanak szabadsagat. Mondhatnank, hogy mi csak

a sajat programok csereberejere szarmtottunk.

Mondhatnank, de nem mondjuk, mert ez olyan lenne, mintha

a homokba dugnank a fejunket. Ezzel szemben az az igazsag,

hogy bar nem drulunk neki, tudomasul vesszuk a hazai helyze-

BELULROL

fHogy vizet predikalunk es bort iszunk? Ne feledjek, hogy az

egesz szoftverlopas vitaban mi magunk maig sem foglaltunk

allast. Nem tettiik azert, mert tudathasadasunk a vita

kezdete ota csak notton nott. Kezdetben meg azt gondoltuk,

hogy a vitatkozok majd tobb oldalrol koruljarjak, s meg-
magyarazzak, hogy miert kellene jobban vedeni a szerzoi

jogokat az eddiginel is, ehelyett azonban egy sor dologban

meggyoztek benniinket a hazai jogvedelem tulzasairol. Ma
azt gondoljuk, hogy a felhasznalok szokasait, gondolkodasat,

etikai erzeket nem kerhetjiik szamon mindaddig, amig a piacon

uralkodo arak lathatoan nem tiikrozik a rSforditott munka-
mennyiseget, valamint a felhasznalokat kiszolgalo szoftver-

keszftok es forgalmazok etikai erzeke is komoly kh/anni-

valokat hagy maga utan.
Tudathasadasunk tehat tartosnak igerkezik. Hiszen a kialakult

helyzet „ki van alakulva", s nem is valtozik egyhamar. (Ahogy
a° hazai viszonyokat ismerjiik „kethamar" sem!) Minket

kicsit zavar ugyan ez a helyzet, de mert mast nem tehetiink,

tudomasul vesszuk, s mert joban kivanunk lerini olvasoinkkal,

adott esetben meg azt a vadat is el kell viselniink, hogy ugy-

mond: „tamogatjuk a szoftverek lopas£t!" igy hat, ha a

BIT-LET Karacsony iden jol sikerult (remeljiik), akkor tudat-

hasadas ide vagy oda, lesz jovore is 1 Angya/osi Laszlo

© Hiroldal- amelyben egy ujabb PC AT kompatibilis gepet mutatunk be

@ Vailatd - kinpadon a TV Computer - atlagosztalyzata talan kicsit rozsaszm: 4,4

© A vadasz 6s a nyut - amely a CI 6 nyer6 palyazatra erkezett - marmint a program, s nem maga a nyuszi

© Programa/aniat - egy testesebb es erdekes program ZX Spectrumra, amelybol kiderul, hogy hogyan lehetseges parameteratadas

BASIC-D6I g6pi k6dba

© Finom scroll az ablakban - vallato melle program is jar a TVC-rajongoknak

@ Konyvmo/y - 6v v§gi korbeszelgetes a kiad6knal

© Plusz/4 nyero - mSsodik fordui6nk feladata a vadasszal es a nyuszival kapcsolatos
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Regota nem jelentkezett a Vallato, de
megvolt ra az oka: nemigen akadt val-
latnivalo. 1986 masodik felere lecsen-
desult a mikroszamit6gepek piaca
kulfoldon is, belfoldon is. Kulfoldon
a jatekgepek kategoriajaban komoly
ujdonsag az eimult evben nem szule-
tett a nagyobb gepek kozott sok izgal-
mas, uj gep van, de azok csak egy-ket
ev mulva kerulhetnek nalunk is valia-

tasra. Az itthoni piac helyzete: tul

vagyunk az elso nagy gepvasarlasi
rohamon, aki nelkulozhetetlennek
erezte a szamitogepet, az mar meg-
vette - most a ,,mit vegyek ?" kerdeset
felvaltotta a „mire es hogyan hasznal-
jam?" kerdese. A magyar kisszamfto-
gep-gyartas is atelte az elso sikereket
es az eiso bukasokat is, amikrol a

BIT- LET mindig igyekezett besza-
molni. Ebbe a mar megallapodottnak
tuno piaci helyzetbe erkezett a
ViDEOTON haziszamftogepe, a TV
COMPUTER. Azt nem lehet mondani,
hogy robbantott inkabb csendesen
bevonult az aruh^zak polcaira, es varja
a vasarlokat. A szenzacio elmaradt, hi-

szen ket eve fgertek a gepet ket eve
igertek a szenzaci6t, de az ido mulasa-
val az erdeklodes is lohadt - pedig ha
az elso hataridot sikerult volna betar-
tani, valoban szenzaci6 es piaci siker is

lehetett volna.

A KflMRENDSZER

A vallat6 eddig megszokott, valtozat-
lan kfnrendszer^t hasznaltuk, nem
volt szukseg semmi ujitasra. Szerettuk
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volna ugyan a szervizellatast is oszta-
lyozni, de inkvizitoraink egyikenek
sem volt meg tapasztalata ezen a te-
ren. Ebbol ket dolog kovetkezik: egy~
reszt termeszetesen igy osztalyozni
nem lehet; masreszt viszont a fel eve
uzemelo gepek egyiket sem kellett

meg javitani, ami nem mondhato el

minden magyar gyartmanyu elektro-
nikai termekrol. £s itt rogton szeretnek
is kiterni mostani valiatonk egyik fo-

gyatekossagara. Eddigi gepkinzata-
sainkon igyekeztunk mindig olyan
szakembereket valasztani inkvizitor-

nak, akik tobb geptipust ismernek, ve-
gigjartak kulonbozo konstrukciok meg-
ismeresenek utvesztoit, igy kepesek az
osszehasonlftasra. Bar vallatasi alap-
elvunk az, hogy minden gepet a maga
kategoriajaban vizsgalunk, a maga al-

tal valasztott lehetosegeket osztalyoz-
zuk, megis - ohatatlanul is, mindig
osszehasonlitunk. Arakat, tudast, kivi-

telt bonyolultsagot, egyszoval az osz-
szes tulajdonsagot. Ez alkalommal ez
nem igazan sikerult. A TV COMPU-
TER-t ugyanis azoknak a I It modjukban
megismerni, akik megvettek, es tobb-
seguk altalaban elso gepkent vasa-
rolta. Inkvizitoraink kozott olyan is

akadt aki ezen a gepen tanult progra-
mozni, soha masfajtaval meg nem volt

munkakapcsolata. Akik pedig meg-
vettek ezt a gepet, azok meg is szeret-
tek. Nem akarjuk ezzel azt mondani,
hogy vallatasi eredmenyunk reszre

hajlo, elfogult lenne, men ez egyik
inkvizitorunknak sem allt szancr

ban. De az alabbi sorokat olvasva
ezt megsem art tudni. A vallatason
reszt vett a VIDEOTON ket szakembere
is, akik termeszetesen nem osztcilyoz-

tak, sot a terembol is ,,eltavolitottuk

oket" a velemenyezes alatt, viszont
megtudtuk toluk a legfrissebb infor-

maciokat.

ADATOK
Memoriameret

:

32 KByte szabad terulet.

Billentyuzet:
szabvanyos ekezetes magyar billen-

tyuk, 1 db beepftett botkormany.

2 szfn - 64x24 karakter 240x51 2 pont
4 szfn - 32x34 karakter 249x256 pont
1 6 szin- 16x24 karakter 240x1 28 pont

Csatlakozasi iehetosegek

:

tv, monitor, 2 db kulso magnetofon,
memoria-bovito, CENTRONIX (nem
szabvanyos csatlakozoval), 2 db kulso
joystick, egyszoval minden, mi szem-
szajnak ingere.

Meret

:

460x190x110 mm
Suly:
280 dkg + 80 dkg tapegyseg.

1-KfN
AR - 4,6

Jelen pillanatban a gep ara 12 800 Ft

(32 KByte memoriaval). Talan m§r
iden a boltokba kerul a 64 KByte-os
valtozat, elorelathatolag 1 3 900 forin-
tert. Inkvizitoraink szerint - es boldo-
gok vagyunk, hogy vegre ilyet is frha-



tunk a vaiiatoban - ez az ar mar nem
elfogadhatatian. A magyar gyartmanyu
gepekhez kepestolcso, a Commodore-
rai viszont nem iehet versenyezni.

Egyetlen inkvizitorunk adott rosszabb
osztalyzatot azzal az indokiassal, hogy
a gep ugyan mas konstrukciokhoz ke-

pest nem draga, ahhoz azonban igen,

hogy tomegesen elterjedhessen.

Atema erdekessege, hogy amikor a gep
megjelent. 7000 forinttal dragabban
kezdtek arusitani. Minthogy oriasi volt

a gepmseg, igy is vettek beiole jo ne-
hany peldanyt. Nehany honap utan
a gyar ugy dontott, hogy a forgalom
elenkitesere leszaliftja az arat. Es meg-
tortent, ami nem gyakran szokott:

a poruljart korai vasarlok meg fel sem
ocsudtak eiso gutautesukbol, maris
hozta vissza a postas a kuionbozetet.
A ViDEOTON az eladasi ilstak aiapjan

kulon felszoiftas es konyorges neikuL
onkent visszafizette valamennyi va-
sarlonak a 7000 forintot. Szep gesztus,
bar gyakrabban taiaikozhatnank veie.

PERIFfeRIAK - 5,0

Az osztaiyzathoz sok magyarazatot
nem tudtak inkvizitoraink sem fuzni:

egyszeruen minden van, ami egy ilyen

kategoriaju gepen eivarhato. Meg
oiyan is van, ami nem varhato el:

beepdett CENTRONIX interface-szel

rendelkezik, ami azt jelenti, hogy ko-
moiyabb printer is kotheto a gephez.
A megoidas szepseghibaja, hogy a

csatiakozo kialakftasa nem szabva-
nyos, fgy specialis osszekoto drotot

ke!i vasaroini mondjuk egy EPSON
printerhez. Edzett felhasznalokent mar
megszoktuk, hogy a csatlakoz6kat

a gyarak csak a mi bosszantasunkra
taialtak ki (lasd: Commodore magne-
tofonok, joystick-ek), de ok legalabb
nem egy szabvany szerinti csatlakoz6t
alakitottak at. A gyar mentsegere !e-

gyen mondva, hogy a gephez arusftott

Waiters nyomtatohoz adjak a speciaiis

kabelt is. Csak eppen nem ertjuk, hogy
miert van mindez!
Hozza kell tennunk a kiva!6 osztaiyzat-

hoz, hogy ebben csak a iehetosegeket
minositettuk, nem a valosagot. Jeien
pillanatban ugyanis meg nem sok min-
dent lehetne bedugni a csatiakoza-
sokba. Magyar szokas szerint a perife-

riak tobbsege meg csak igeret (lesz

fioppy, lesz memoriabovito oicson,

minden lesz), csakhogy az (gereteket

egyelore nem Iehet a gepbe dugni.

Inkvizitoraink e! vannak ragadtatva
a lehetosegektol. A hasonlo katego-
riaju gepeknel ma mar megszokott
funkciok kozui mindossze kettot hia-

nyolnak: nines CIRCLE utasftas es

nem Iehet eiienorizni, hogy a keper-
nyon valamelyik pont fel van-e gyujtva

vagy nines. Ezzel szemben a gep tud
nehany olyan dolgot amit masok nem:
$ haromfele karaktermeret lehetseges
a kepemyon 16, 32, 64 karakter/sor

• PLOT x, y: PRINT#0 utasitasokkal

a kepernyo barmelyik pontjabol ki-

indulva Iehet karaktereket (ml. Ezzel

tehat indexeini Iehet, hatvanykitevot

frni, egy szep kepernyobe pontosan
oda helyezheto a felirat, ahova kivan-
kozik.

* 1 4-fele vonalat kepes huzni es kuion
kodolhato, hogy a keresztezodesek
hogyan legyenek, melyik vonal fedje

a masikat.

# a PRINT AT kitunoen hasznalhat6.
A .kapott osztalyzat mutatja, hogy
inkvizitoraink ezek miatt hajlandok el-

felejteni az elobb emiftett kenyelmet-
lensegeket. Hasonlo modon elegedet-
tek a kepernyokezeles programozasa-
val is, nem erzik tul bonyolultnak,
a funkcionak eppen megfeiel.

4 KIM: _____
HANG - 4,8

Erzesunk szerint itt az inkvizitorok

nem a hang minoseget, inkabb a prog-
ramozas egyszeruseget osztalyoztak.

A gep egy programozhato hangesator-
naval rendelkezik, amivei megfeielo
programbeli ugyeskedesekkei meg-
iepoen szep hanghatasokra kepes.

fczzel szinte mindenki eiegedett, jatek-

programok kiseretere is maximalisan
alkaimasnak tartjak. Kulon elonye a

muszaki megoldasnak, hogy a hang-
keltes nem a processzort terheli, az
ugyanoiyan sebesseggel dolgozhat to-

vabb a hang elindftasa utan is. Egy
kfserletezo kedvu inkvizitorunk a hanp-
kimenetet foiyamatvezerlesre hasznal-

ja, hiszen a megfeielo atalakitasokat

mar a szamftogep eivegzi. A gepnek
sajat hangszoroja nincsen, a hang
a teievfziSbbl szoi, egy rosszmaju
megjegyzes szerint minosege is a tv-to(

fugg.
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5. KfN:
KAZETTAS TAROLAS

MEGBIZHATOSAGA - 4,8
Az eltelt nem tul hossztj hasznalati ido
alatt ienyege§ben senkinek sem hiba-
zott sokszor. Az ellenorzes soran neha-
nyan mar tapasztaltak hibat, de a fel-
vetel - mint utolag kiderult, akkor is j6
volt. Nehany inkvizitorunk nem elege-
dett a kazettas tarolas sebessegevel, es
-magnor6l leven sz6-nagyobb ad'at-
mennyiseggel meg senki sem probaita.
A szokSsos gond, hogy mas magn6vai
keszult felvetelt nehezen olvas vissza,
itt nem meruit fel, eddig meg minden-
kinek sikerult.

6. KfN:
GEPI KODU PROGRAMOZAS

LEHETOSEGE - 3,9
A gepben nincsen beepitett monitor,
ami meg nem lenne baj, de egyelore
kuj6n szoftverkent sem kaphato. Hogy
megis majdnem negyes atlagot kapott
ez a km, annak oka, hogy az operaci6s
rendszer rutinjai BASIC-bol elerhetok,
m6g adatok is atadhat6k ezeknek a ru-
tinoknak. fgy viszonylag konnyeden,
gepi kodu programozas nelkul isbizo-
nyos feladatok megval6sithat6k egy
gyorsabb mukodesu programr^szlet-
kent. Kar, hogy az operaci6s rendszer
reszletes lefrasa meg csak most k&zul,
a megjelenesig csak reszfetek ismer-
hetok meg belole a BIT-LET-bol.

7. KfN:
MEGBIZHATOSAG - 4,8

Eddig meg egyetien inkvizftorunk
egyetlen programja sem szalit el

nyomtaianull Vice nelkul, ez nem kis
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eredmeny. A gep egy kicsit melegszik,
de egy ido utan beall az uzemi ho-
mersekletre es ugy meg a 24 6ras
strapat is bfrta tobb alkalommal.
Egy inkvizftorunknak repedt el a kap-
csologombja, de amiota kicsereltek,
olyan, mintha kicsereltek volna. Az
egyetlen konstrukcios aprosag, ami
nem tetszett a tobbsegnek: a RESET
gomb hasznalata. A gep aljan levo
gombot veletlenul nem lehet meg-
nyomni, eddig rendben is volna.
Egyszeri megnyomasra a programfutas
le^ll, ketszeri gyors megnyomasra vi-
szont a program is torlodik. Nem egy-
szer fordult elo mar tobbekkel, hogy
csak egyszer szerettek volna meg
nyomni a gombot megis duplazni
sikerult. Eiofordultez idegessegbol, de
elofordult a kapesolo duplazokepes-
segebol is. Egyik bosszant6bb, mint
a masik. £rdekes, hogy a haziszamit6-
gepeken mennyifeie megoldassal kf-

serleteznek a konstruktorok, holott az
IBM gepeken elfogadott m6dszeregy-
szeru is es ugy tunik, megbizhat6 is:

egyszerre harom billentyut kell meg
nyomni a teljes memoriatorleshez.
Nines szukseg fondorlatosan eldugott
kapcsol6kra, egye§b biztons^gi mod-
szerekre, a veletlen szinte kizart.

8. KfN:
BILLENTYOZET - 4,3

Meglepo, hogy az osztalyzat nem
jobb, bar fgy sem rossz. Pedig elso
hallasra ez a tokeletes billentyuzet:
teljes magyar ekezetes karakterkeszlet,
az jrogepszabvany szerinti elrendezes,
beepitett botkormany, szabalyozhato
gyorsasagu karakterism6§tles - csupa
kenyelmi berendezeSs. Hogy megsem

jeles az osztalyzat, annak alapveto
oka valoszmuleg az, hogy a szamito-
gepesek ugyan tisztelik a szabvanyo-
kat, de az irogepet megis masra talal-

tak ki! Az egyeniosegjel, a kettospont
SHIFT-es elhelyezese ugyan lehet,
hogy szabvany szerinti, de programiras
kozben megsem kenyelmes. A "Z"
es az "Y" billentyu szinten a magyar
szabvany szerint helyezkedik el, es ez
termeszetes is - a szamitogepesek
azonban tobbnyire nem frogepen ta-
nultak a billentyuzest,^ hanem angol
kiosztasu klaviaturah. fgy ezzel sem
elegedettek. Tudjuk, hogy ebben a te-
maban nincsen tokeletes megoldas,
az viszont biztos, hogy az irogep-
szabvany rovidesen ugysem lesz ele-
gendo a szamitogepekhez: nem artana
vegre gondolkodni egy elfogadhato
szamitogep-billentyuzet szabvanyon.

9, KfN:
DOKUMEINITACIO - 4,0

Ezen a kinon altalaban a legjobb ge-
pek is elvereznek, hiszen a dokumen-
taciora kevesebb gondot forditanak,
mint a konstrukcio kialakitasara. Es az
is igaz, hogy barmilyen jo is egy do-
kumentacio, az inkvizitorok mindig
fanyalognak, hiszen mindent tudni
szeretnenek es - ha lehet, mindent
egy konyvbol. Hat, nem lehet. A gep
vasarlasakor ket konyvet kap a fel-

hasznalo, az egyik kezelesi utmutato,
a masik bevezetes a BASIC progra-
mozasba. A kezdoknek nem igazan j6
tankonyv (egyebkent ezt maga a
konyv is irja), a haladok viszont tob-
bet szeretnenek tudni rola. Tobben
emlitettek hibakent, hogy legalabb
egy helyen beturendben felsorolhattak

GombisTibor:
Ez a g6p )6i tanu!hat6.
Nem S2eszdlyes,

engedekeny

!

MoIn£rOtt6:
- Ahhoz, hogy

igazan elterjedjea

lOOOOforint af^t

kellene mennief



volna az utasitasokat, talan keveseb-
bet kellene keresgelni. Az elso soroza-

tu konyvhoz kozel ketoldalas hiba-

jegyzek tartozott, ez a masodik soro-

zatnal mar megszunt. Egyszoval a do-
kumentacio nem kapott rossz osz-

taiyzatot, de azert mindenki elegedet-
!en veie.

10. KIN:
EDITALAS -4,8

A gepnek a ma mar egyertelmuen el-

terjedt teljes kepernyos editora van:

barmelyik programsorban barmikor
lehet javitani. Ehhezjarui meg nehany
olyan funkcio, ami mas gepeknel rit-

kabb: tdrles a kurzortol, sorszettolas,

sorosszehuzasstb. Mindezekkel egyutt

az editort kivalonak tartjak inkvizi-

toraink. Valaki kulon kiemelte, hogy
nagyon jok es pontosak a gep hiba-

uzenetei. Hianyzik a parancsok kozul
- es ez az editalast nehezfti az AUTO,
a MERGE es a RENUMBER. De ez

mar nemileg a gep programnyelvehez
tartozik.

11.KfN:
A GEP PROGRAMNYELVE - 4,

Itt erzekelhetoen vannak hianyok.

Az elobb emlftetteken tul, hianyzik a

CIRCLE es a RIGHTS. Erdekes, nem
egyertelmuen hatrany, hogy INPUT
utasitas utan, ha szamot var es nem
azt kap, akkor nem all le hibauzenet-

teL hanem 0-nak olvassa a karaktert.

Mindezekkel egyutt inkvizitoraink

mindegyike dicseri a BASIC-et, ugy
erzik, hogy tobb gep elonyeit egyesiti,

meg olyan is akadt, aki kijelentette:

,,Ez a legjobb BASIC, amit valaha is

lattam I"

i2. Kim
TAN U LHATOSAG - 4,8

Lathatoan elegedettek inkvizitoraink:

a gep kezelesenek, programozasanak
elsajatitasahoz nem kell kulonosebb
kunsztokat megtanulnia az embernek,
a periferiakezeles, az editalas egy-
szeru ~ kel!-e ennel tobb? A pontos,

jo hibauzenetek is segitik a tanulast,

az egyetlen negativumkent a kovet-

kezot hallottuk: a komolyabb szintu

programozashoz be kell szerezni egy-
ket BIT-LET-et, mert csak abban ta-

lalhato memoriaterkep. Hat talan ez

sem olyan nagy katasztrofa.

IS.KfN:
EM BE RKOZELSEG- 4.7

Kiemelkedoen jo osztalyzat, a tobbseg
egyszeruen igy fogalmazott:

^
,,llyen

joval meg nem talalkoztam !" Erdekes

modon megis ennel a kfnnal emlftettek

olyan hibakat, amik mashol erenykent
szerepelnek. Peldau! a hibauzenetek.

A VI DEOTO N eitert a megszokott hiba-

uzenetektol: angol nyelven, de pon-
tosabb uzenetek jelennek meg a kep-

ernyon. Ennek a ketsegtelen elonye
mellett (pontossag) persze hatranya

is van: aki mas gepen tanult de an-

golul nem beszel, bizony nem fogja

erteni a NOT UNDERSTOOD kife-

jezest az egyszeru SYNTAX ERROR
helyett. De persze ezt is meg lehet

szokni. Itt meruit fel ismet a periferiak

hianya, hiszen a sok lehetoseg egyen-
lore csak bosszusagot okoz, eppen
hasznalhatatlansaga miatt. A gyar

kepviseloje elmondta, hogy kesz van
a floppy es a hazai tervezesu nyomtato
is, mindketto gyartasa remelhetoleg

meg az iden elindul. A floppy 720
KByte-os lemezt allft majd elo, arg

varhatoan 29 000 Ft lesz. A printer

VT 21.000 tipuselnevezessel 22 000
Ft-ert kerul majd a boltokba.

. +1 KIN:
SZUBJEKTI'V V£LEWIENY - 5,0

llyen meg nem volt! Minden vallata-

sunkra sikerult becsempeszni nehany
olyan inkvizitort is, aki az adott gepet
ismerte, am nem kedvelte meg. Ezuttal

nem voltunk eleg ugyesek, es itt

utalnek ismet a Vallato elejen frtakra:

akik ezt a gepet hasznaljak, azok meg
is kedveltek. fppenseggel fordftva is

lehetne, ez tehat azert sok mindentel-
^rul

!

SZOFTVE R ELLATAS - 2,2

Bar jelentosen ront az atlagon, meg-
sem hagyhattuk ki ezt a kfnt sem,
hiszen ma mar egy gep elterjedeset

megakadaiyozhatja, ha nines elegendo
szoftver. Marpedig jelen pillanatban

nines. Nehany jatekprogram kaphato,

de ezenkivu! szinte semmi. Remeny-
kedjunk azonban abban, hogy ez csak

a friss konstrukcio velejaroja, annal is

inkabb, mert tobb forrasbol tudjuk r

hogy a Novotrade RT szoftverstudioja
- tobb sikeres Commodore szoftver

szerzoje - szerzodesben vallalta a

TV COMPUTER programellatasat. Al-

Ift6lag mar ) iden tobb mint otven
program keri^l forgalomba. Ha pedig
mindez igaz, es inkvizitoraink sem
tevedtek osztalyzataikban - akkor
reszkethet minden mas gep. mert a

TV COMPUTER atuto sikert erhet el.

Odrner P6ter
- Beepttett joystick^

selym^stapintasi3

bilientyQzet

- kell ennel tobb?

Szombathy Csaba:
-OH, egekl

A TH
mi^rt nem karolja fol

i5gy ezt a g^pet
mint a HT-t?

Szilagyi BaJazs:
- Programell^ta's?

J^k van,

ASSEMBLER nines!

Bata taszld:
- Egy mikro }

sem tetszett m&g
ennyire

!
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a vadasz

6s a nyfll

Programfrasi palyazatunk feladat
ta volt, de a programozasi tanul-
sagok mellett mint jatekprogram
is egesz „hasznalhato". Maga a
feladat kiirasa, s fgy a jatek le-
nyege a kovetkezo: Egy sakktabla
feher mezoin folyik a jatek, kez-
detben 4 vadasz „all" 4 also
feher mezon, s egy nyul bar-
melyik felso feh6r mezon. A va-
daszok csak balra-fel es jobbra-fel
lephetnek, a nyul mind a 4 atlos
iranyban, de csak egyet. Eloszor
a nyul megvalasztja a kiindulasi
mezoj6t, aztan a masik jatekos lep
valamelyik (de csak egy!) vada-
szavaf. Ezutan a nyul lep, majd
ismet valamelyik vadasz, s fgy
tovabb.
A vadaszokkal jatszo jatekos nyer,
ha be tudja ugy szoritani a nyu-
lat, hogy az mar nem tud I6pni.
A nyul nyer, ha „kitor" a vada-
szok koziil, azaz hatuk moge keriil
oly modon, hogy mar biztosan
nem tudjak beszoritani a jat§k
folyaman.
Ertekeles
Ez a feladat viszonylag konnyu
volt, sok jo programot kaptunk.
A beerkezett 18 program koziil
9 igazan jo, azaz ezekben a gep
vadaszt jatszva mindig nyer.
Ezekben mar altalaban a nyul is

eleg jol jatszik, mfg a tobbi
9-ben a nyul neha gyengebb.
Sok egyeni otlettel is talalkoz-
tunk, szep figurakkal, bemutato
jatekkal, a lejatszott jatszma ujra
megn§zesenek lehetosegevel,
tippadassal stb. A fo hibak a le-
pesek bevitelevel kapcsolatosak,
pi. tobb programban a nyul egy

SZAMiTASTECHNIKAl M E LLE KtET 1 9 8 6 DECEMBER

lepeset (ami esetleg eppen egy-
ertelmu is!) 6 karakterrel kell
bevinni, pi. fgy: A4-B5 (RE-
TURN).
A legjobb programot Tihor Miklos
es Szarka Gyorgy keszitettek C
64-re, errol az igazan profi prog-
ramrol azonban csak kepernyo-
fotot kozliink (sajnos azt is csak
fekete-feh6rben), a program koz-
I6se nehez lenne, hiszen a kep-
ernyokepet is le kellene kozolni
valamilyen formaban. Ehelyett
egy jo es igen rovid programot
kozliink, mely bovit6s nelkiili C
16-on fut, s melyet Fejer Szabolcs
kiildott be Malyibol. Az altala al-
kalmazott vadasz-nyero-strate-
giat kiilon nem frjuk le, mert uj
feladatunk ezzel kapcsolatos
(lasd az utolso oldaloni). Ime
tehat a program a hozza tartozo
kezelesi utasftassal egyiitt:
- A futtatas utan megjeleno „Mi
akarsz lenni?" k^rdesre a vadasz
vagy a nyul kezdobetujenek meg-
nyomasaval kell valaszolni.
- Ha a nyulat valasztottuk a „Ki-
indulas?" kerdesre, a sakknal szo-
kasos modon a nyul kezdo pozi-

ciojat kell beirni. Ha elrontottuk,
egy tetszoleges (RETURN -t kiv§-
ve) billentyu lenyomasaval ujrafr-
hato a k6t karakter. Ha jol irtuk
be, a (RETURN)-t iissiik le utana.
- Ha mi keriiliink sorra a lepesnel,
egy villogo kor jelzi, hogy hova
lephetiink. A SPACE ismetelt le-
nyomasaval sorra vehetjiik az
osszes lehetseges lepesiinket. Te-
hat a SPACE segitsegevel kiva-
lasztjuk a szamunkra megfelelot,
majd a (RETURN) lenyomasaval
„r6gzftjiik" a I6pest.
- Vadaszok eseten a fenti mod-
szerrel elobb a vadaszok koziil
valasztjuk ki, hogy melyikkel 16-
punk, majd az ujra villogni kezdo
korrel a lepest is bevisszuk a
gepbe.
- Ha egy figuraval nem tudunk
lepni, akkor azt a g6p automatiku-
san kihagyja.
- A jatek v§gen a megfelelo fel-
irat megjelenSse utan billentyu-
nyomasra leall a program futasa.
A vadasz strategiajarol annyit,
hogy barhogy jatszik is a nyul,
a vadasz mindig nyerhet, ha nem
kovet el hi bat.
A nyul csak hatraltatni tudja a
veg leges vesztest. Itt egy erteke-
I6fuggv£nnyel valasztja ki a 16-
pes6t, amelyben a kovetkezo
szempontok szerepelnek:
- Messze legyen a vadasztol,
tobb vadasz altal el nem erheto
helyre keriiljon, elore lepjen le-
hetoleg...
fgy a nyul mar eszreveszi a csap-
dakat, es a szokesi lehetosegeket
(csak sajnos egy kicsit „rdvid-
I6t6").

m



1 rem mmmmmwmmmmm*
2 REM * FEJER SZRBOLCS *
3 REM * MRLVI *
4 REM * *
5 REM * C--16 NYERO *
6 REM **********************
9 REM **** KEZDORDRTOK * TRBLR ****
19 DIM H<6,33)/T<9.9>'
2© PR I NT"T;
38 FOR I=S TO 9=T<0, I>=1

= T<9, I> = 1

48 T<I/8>*i «T<I,9>«1 'NEXT I

45 TC1/2>»1 «T<l*4>-i »T<1j6>»1 «T<1,8>»1
58 FOR 1 = 1 TO 33 1 FOR J=l TO 6
68 RERD H C J , I > NEXT J , I • R=8 • H < 4 , 8 > = 1

65 FOR 1 = 1 TO 4 : VS< I >=1 - VO < I >=2* I
* NEXT

78 r* < i > = M immmpsi" R* < 2 > = 11 11111111 11

so r$ < 3 >

=

Mirrrrmn
> r$ <: 4 >

=

nt*»M"
38 !<*= " SWWJ^O)^^

1 88 L*= " H»»&*»»ii»»^ii»»{»Si(»»^»»»»»»ii»ili»»»«l

R VRORSZ E

- SUHSBRD

118 PRINTLEFT*<K*#6>*
S R NVUL"
128 PRINT nmM1I RKRRSZ LENNI
RSZ t!

138 PR INT"W - SHNaffVUL"
148 GETKEV VS ' IF V*« "

V
"THEN H=l=GOTO 168

1 58 W=2 i I F V*<> " N" THENGOTO 1 48
168 R*=" S3 s 3 s sf B 3 B

ii

1 78 C0L0R4 , 3 C0L0R9 , 3
1 38 FOR 1 = 1 T04 « FORJs 1 T03 = PR I NT " "

; R$ : NE
XTj
1 98 FORJ~ 1 T03 PR INT " "

;

"

m tt" ; LEFT*

<

R*,29> - NEXTJ j- I

288 PR I NT " ^{BCeSSlB&sW^
21";
218 PRINT ,, SDS*MR B C D E F G H n

215 PR I NT " nni»SHHM»»SiSII9aBSl6»»»lli«l»|t»!

219 REM ****** FOPROORRM ******
228 IF W=l THEN NS=2 : N0=5 : GOTO 388
238 PR I NTLEFT* < K* , 3 > LEFT* < L* , 28 > " K 1 1 NDUL
RS?"
248 GETKEV V* i PR I NTLEFT* <. K* , 6 > LEFT* C L* , 3
2>V*;
258 GETKEV W* : PR I NTH*

;

268 GETKEV Q* : IF Q$OCHR$< 13 > THEN PRINT
"III " : GOTO 248
278 NO=RSC<V*>-64 = NS=VRL<W*>
288 IF NO-C1 OR N0>8 OR NS<1 OR NS>8 OR
N0+NS=2* I NT

C

< NG+NS > S2 > THEN PR I NT "III "
> Gt

T0248
282 IF Tc;NS,NO> = l THEN PRINT"Ml " : GOTO
248
388 T < NS , NO > =2 ' PR I NTLEFT* < K* , 26-3*NS > LEF
T*<L*, l+3*N0>"O"
318 ON W GOSUB 1888.. 1188
328 PR I NTLEFT* CK* , 29-3*KS } LEFT* C L* , 3*K0+
18-6*X>" alSI tfT;
338 T < KS- 1 , K0+3-2*X > =8 : T < KS , KO > = 1

348 PR I NTLEFT* < K* 26-3*KS > LEFT* < L* , 3*K0+
;

418 IF T<NS-l,NO-l>+T<NS-i,NO+i>+T':;NS+l,
N0-1>+T<NS+1,N0+1>=4 THEN 1688
438 ON W GOSUB 1288,1588
448 GOSUB 2888
990 GOTG310
999 REM **** VRDRSZ-LEPES BEKERESE ****
18+38 V=l
1882 IF T<VS«'V>+ i, V0<V>-1»©RNDT<VS<V> + 1

,V6<V>+t»0 THEN V=V+1+4*<:V=4> : GOTO1002
1 884 PR INTLEFT* < K* , 26-VS < V > *3 LEFT* <: L* , 1

+3*VO<V}}"mN" ; : GETKEV V*
1885 IF y*=CHR*<::i3> THEN 1858
1888 PR INT" lift

11

1 81 8 V=V- < V*= " " > +4* C V=4 >
1048 GOTO. t£i0'2

1858 PR I NT "lit " : J= 1 : VS < V > =VS C V > +

1

1 85:3 J=-J : I F T<VS < V > , VO < V > +J > >8 THEN 1 85

KV>*3>LEFT*<::L*, 11855 PR I NTLEFT* < K* .. 26-
+3*VO < V > +3*J >

11mm" ;

I860 GETKEV V*=IF V*=CHR*«:: 13 > THEN 1898
1878 IF V*=" "THEN PR INT " llatel " = GOTO 18

1 875 K0=K0-3+2*X : KS=KS+

1

1838 GOTO 18fc,y
1 898 PR I NTLEFT* < K* , 29-VS < V > *3 > LEFT* < L* ,

1

+3*V0 V > > " aat " VO < V > =VO <. V > +J
1 895 KS=VS < V > = KO=VO < V > ' X= < J+3 > /2 = RETi IRN
1899 REM mm GEP-VRDRSZ LEPESE ****
1188 FOR 1=1 TO 8: FOR J=l ^0 8- IF T<I,J>
C>1THEN NEXT .J , I

1118 R«H<4,R>*IF T(H(Lfl)+I ; l+H<2,a))Oi
THEN 1148
1115 R=R-'::T«::i4-H<5,R::', l+H<6,R::->=2>
1 1 28 KS=H < 1 , R > + 1 -J- 1 : KO=H < 2 , R > +

1

1138 X=H<3,R>
1 135 IF T KS- 1 , KO >0 1 THEN K0=9-K0 « X=3-X
1137 GOTO 1198
1148 R=R- < T < I +H < 5 , R > , 3-H < 6 , R > > =2 >

1158 KS=H<1,R> + I + 1 ^C0=8-H<2/R>

IF°TCKS-
K0—K0+2*
REM ****
IF T-<NS+

»NO+l>+T<NS-l
1285 MR=-18=K

FORI I =-1
F0R.JJ=1
MU=8 i KR=
IF<NS+II

>8> THENGOTO 1

1248 GOSUB 13
S+II+l*NO+JJ-
1242 F=F+T«'NS
MU=1
1243 MU=MU+5-
P=4 THEN H=K
1245 IF MU>MR

NEXTJJ,

I

NI=NS-1~

1 168
1165
1198
119S
1288

1218
1228
1222
j

•-, --^i cr

1258
127!

l,K0>Ol THEN K0=9-K0 = X=3~X
X-3 : RETURN
GEP-NVUL LEPES ****

1 , NO+1 >+T<NS+l , NO-1 >+TCNS-1
,N0-1>=4THEN 1688
R=8
TO 1 STEP 2

TO -1 STEP -2
KR+ I

i P=8
< 1 0RNS+ 1 1 >8GRN0*JJ< 1 ORHO+.J.J
258
88 = F=T < NS+ 1 1 + 1 :. N0+JJ+ 1 >+TCN
1 > +T CNS+ II— 1 * N0+JJ+ 1

>

+II-1 , N0+JJ~1> : IF F=5 THEN

F- c; F<4 > -RBS < NO+J.J-4 » 5 > /2 : I

F

R : GOTO 178fi
THEN H=KR > MR=MU

I

2* •:: H>2> : NJ=N0™ 1 -2* < H= 1 0RH=3

1288 RETURN
1388 FOR KI=1 TO 4
1 3 1 8 M 1=NS+ 1 1 -VS c; K I >

1328 M2=RBS<N0+.J.T-V0«::KI > >

1 338 I F RBS <: M 1 ) +M2=8THENMU=- 1 8 : RETURN
1348 IFM1CM2 THEN MU=MU+3 ' P=P+

1

1358 «U»«U+M2
1 368 NEXTK

I

: MU=MU- C KR<3 > = RETURN
1499 REM mm NVUL-LEPES BEKERESE ****
1 588 H= 1

• N I =NS- 1
: NJ=NO+

1

1518 GET V*
1512 IF V*O u ,! THEN 1526
1515 H=H+ 1+4* <H=4>
1522 NI=NS-1-2*<H=3 OR H=4>
1524 N.J=N0-1-2*«::H=1 OR H=4>
1526 if t<ni,n-j> = 1 then 1515
1528 printleft*<k*,26-3*ni>left*<l*, 1+3*
nj>"o";
1529 PRINTLEFT*<K*,26-3*NI>LEFT*<L*, 1+3*
NJ>"aa| «» !

'
;

1535 IF V*=CHR*«::i3>THEN RETURN : ELSE GOTO
1518

1599 REM ****** UZENETEK ******
1688 PR I NTLEFT* < K* , 1 6 > LEFT* C L* , 27 > " R NVU
L VESZ-tett" : Se-tKey m* : end
1 788 N I =NS- 1-2* <H>2 > : NJ»NO- 1 -2* < H= 10RH=3

1782 GOSUB 2888
1 785 PR I NTLEFT* < K* , 1 6 > LEFT* <:'. L* , 27 > " R NVU
L NVERT" : GETKEV V* : END
1999 REM ****** NVUL-K I RR.JZOLO ****** .

2^R PR I NTLEFT* C K* .. 26-3*NS > LEFT* < L* .• 1+3*
NO >

" 3W ; = T C NS / NO > =8
28 1 8 NS=N I = NO-NJ : T C NS .. NO > =2
2fi2* PR I NTLEFT* < K* .• 26-3*NS > LEFT* «:'.L* .. 1+3*
no>"o";
2838 RETURN
1 0000 DRTR8 , 8 , 2 , 3 , 1 .- 1 .• 8 , 1 , 9 , 8 , 8 * 8 ,2,2

,

5,1, 3 , 8 , 6 , 1 , 1 1 , 8 , 8 , 8 , 4 , 2 ,7,1,5
18818 DRTR1 , 1,2,24,8,8,8,6,2, 1, 1,7, 1,5,2
.8-8,8,8,8,2, Hi 1, 1,1,5, 1,33,8,0_
1 0828 DRTR0 , 2 , 2 , 28 , 1 , 3 , 1 ,5,1 , 1 3 , U , 8 , 8 , 2

,

2, 15, 1,3, 1, 1,2,8,8,8,8,4,2, 16,8,0
1 8038 ORTR8 ,5,2,5 , 9 , 8 , 8 , 4 , 2 , 19,4 , 2 , 2 , 2

,

t

r 27 • O .

8

1 8 , 5 , 2 , 28 , 8 , 8 , 1 , 5,2, 26 , 2 , 4
18848 DRTR1 , 1 , 2, 22, 8, 8, 1 , 5, 1 , 17, 3,5, 1 ,5,
2 , 38 • 0 •

8

i 8 , 6 , 1 , 22 ; 2 , 6 , 8,4, 2 , 3 1 , 8 ,

8

1 8850 DRTR8 , 4 , 2 , 3 , 8 ,8,1 , 3 , 1 , 28 , @ , 8 , 8 , 4 ,

2

. 2 1
"

1 © p 8 • 0 • 5 2 , 3 , 8 , 0 , 8 , 4,2,11 , 8 , 8
i 8868 DRTR9 , 6 , 2 , 9 ,1,7 , 1 ,5,2 , 8 , 0 , 9 , 8 , 0 , 2

,

13,0,0



Ebben a cikkben egy olyan modszert rnutatok be, ami lehetove
teszi, hogy BASIC-bol hfvott gepi kodu programoknak para-
metereket adjunk at. Ez persze nem az egyediili modszer, de az
altalam ismertek koziil a leginkabb szimpatikifs.
Tobbszor fogok hivatkozni a BIT-LET 1985. januari szamaban a
27. oldalon megjelent cikkre, ami a lebegdpontos kalkuiator
hasznalatarol szol. Az 5 byte-os szamabrazolasra sem terek ki

bovebben, mert az emfitett cikkben errol is volt szo.
Bizonyara mindenki ismeri, talan mar hasznalta is a DEF FN
utasitast. Arra azonban biztosan nem sokan jottek ra, hogy
milyen jol lehet ezt az utasitast gepi kodu programok meghi-
vasara hasznalni. A kovetkezokben ezt fogom reszletesen is-

mertetni. Eioszor azt kell megvizsgalni, hogyan taroija a
Spectrum a felhasznalo altal definialt fuggvenyek argumen-
tumait. Ezutan lehet raterni arra, hogyan hasznalhatjuk ezt fel

parameterek atadasara.

/. A fuggvenyek argumentumainak tarolasa
Egy DEF FN utasitassal definialt fuggvenynek tobb argu-
mentuma is lehet. Ezeket a Spectrum ugy taroija, hogy minden
argumentumnak megfeleltet egy rekordot, ami az argumen-
tum nevet es erteket tartalmazza. Az egyes argumentumok-
hoz tartozo rekordokat 2CH kodu (",") karakterek valasztjak
el egymastdl. Az utolso argumentum rekordja utan 29H all

(a ")" kodja).
Nezziik a DEF FN a (x,y$,z) = ... definiciot. A fuggveny

X rekordja f y$ rekordja I 9 Z rekordja )

Azt is meg lehet tudni, hogy a memoria mely reszen vannak
ezek a rekordok tarolva. Az FN a (...) fuggveny meghivasakor
ugyanis a DEFADD rendszervaltozo (cime: 5C0BH) az elso
argumentum rekordj£nak az elejere mutat.
Nezziik most meg, hogyan nez ki egy ilyen rekord. A nume-
rikus es a string tipusu argumentumok kulonbozo modon
vannak abrazoiva, ezert vizsg^ljuk oket kuion-kuldn.
a) Numerikus argumentum rekordja
argumentum

neve 0EH 1. 3.

Az argumentum neve a DEF FN utasftasban szereplo egybetus
nev. A peldabeli fuggveny elso argumentuma eseten 78H
(az "x" kodja).
A kovetkezo byte mindig OEH-t tartalmaz.
Az utolso 5 byte-ban talalhat6 a fuggveny meghivasakor az
aktualis argumentum erteke. A peldabeli fuggvenynek a LET
i = FN a(3+ 3/'a",3) meghivasa eseten az elso argumentumban
erre az 5 byte-ra a 6-os szam kerui. (Lasd a hivatkozott
cikket.)

b) String tipusu argumentum rekordja
argumerTtum

neve 0EH 1. 2. 3. 4. 5.

Az argumentum neve string eseten 2 byte. A masodik byte
minden esetben 24H (a "$" k6dja). Az elso byte pedig a
DEF FN-beii nev. A peldaban szereplo fuggveny masodik ar-
gumentuma eseten 79H (az "y#v

k6dja).
Az argumentum neve utan ^116 byte itt is mindig OEH-t
tartalmaz.
Az utolso 5 byte pedig a stringet Iefr6 resz. (Lasd a hivatko-
zott cikket.)
Tekintsiik £t meg egyszer az egeszet, a peidan keresztul.
Definialjuk a fuggvenyiinket a DEF FN a(x /y$ /z) = ... utasitas-

sal. Az uresen hagyott resz egyelore ienyegtelen. Ha ezt a
fiiggvenyt meghfvjuk a RAND FN a(3+ 8,"al"4- "ma",3Q)
alakban, akkor a memoriaban a DEFADD rendszervaltozo altal
megcfmzett helytol kezdodoen a kovetkezoket talaijuk:

az x rekordja, es a vesszo
y$ rekordja, es a

7? \m \ m\n X I

\ 24 1 »E I r? 2C 1

- az
vesszo

[ 7A 1 0F I flg I B I 1E I fl0 I 29 1
- a * rekordja, es a zarojel

//. A fuggvenyek felhasznaSasa gepi kodu programok
hivasara
Tegyuk fel, hogy a gepi kodu programunk - amit meg szeret-
nenk hivni - a 60000-es cimen kezdodik. Definialjuk ekkor a
kovetkezo fiiggvenyt

:

DEF FN a(x,y$,z) = USR 60000
Termeszetesen nem fontos pont harom argumentumu fiigg-
venyt hasznalni, mindig az atadando parameterek szama ha-
tarozza meg, hogy h£ny argumentuma legyen a fuggvenynek.
A gepi kodu programot ugy kell megirni, hogy fel tudja hasz-
nalni az argumentumok erteket. En harom esetet kiilonboz-
tettem meg

:

a) String vagy szam betdltese a kalkuiator stack-be
Az STK-NUM nevu rutin (cime: 33B4H) segitsegevel lehet az
egyes argumentumok erteket a kalkuiator stack-be juttatni.
Az n-edik parameter erteket a kovetkezo kis rutinnal lehet
beletenni a kalkuiator stack-be:
stknumequ 33B4H
defadd equ 5C0BH

Id hi, (defadd)
Id bc,8*n + m—

6

add hi,be
call stknum
ret

Az Id be... utasftasban az m adja meg, hogy az n-edik argu-
mentum elott hany string tipusu argumentum volt (az n-
ediket is beleertve).
A peldafiiggvenyiink eseten tehSt eza sor a kovetkezokeppen
alakul:
n = 1 eseten: Id bc,8*1-f0-6
n = 2 eseten: Id be,8*2+ 1-6
n = 3 eseten: Id bc,8*3-f 1-6
A kalkuiator stack-be helyezett ertekekkel a hivatkozott cikk-
ben leirtak szerint lehet dolgozni.
b) Kis egesz szam regiszterbe toltese
Ha csak kis egeszekkel dolgozunk (0-65535), akkor el lehet
keriilni a kalkuiator stack hasznaiatat. A kovetkezo kis prog-
ramreszlet az n-edik argumentum erteket tolti a BC regiszter-
parba.
defadd equ 5C0BH

Id hi, (defadd)
Id bc,8*n + m-6+ 2
add hi,be
Id c,(hl)

inc hi

Id b,(hl)

ret
Az Id, be... sorban levo bonyolult kifejezes nem veletlen.
Az eleje megegyezik az a) pontban szereplo kifejezessel.
A +2 pedig azert szerepel, mert a kis egeszek az 5 byte-os
szam 3. es 4. byte-jaban talalhatok.
c) String adatainak regiszterbe toltese
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Ha stringeket akarunk hasznalni, de a kaikulatort el szeret-
nenk kerulni, jo szolgalatot tesz a kovetkezo programocska.
Ez a string cimet a DE r hosszat pedig a BC regiszterekbe
tolti:

5C0BH
hl,(defadd)
50,8*11 + 01-6+ 1

hl,bc
e,(hl)

hi

d,(hl)

hi

c,(hl)

hi

b,(hl)

defadd equ
Id

Id

add
Id

inc
Id

inc
Id

inc
Id

ret
Vegezetiil lassunk ket konkret peldat. Az elso egy olyan
fuggvenyt definial, aminek az eredmenye a ket argumentu-
manak az osszege. Ez tulajdonkeppen nem jo semmire,
hiszen osszeadni sokkal egyszerubben is lehet, de jol mutatja
a parameterek atvetelet, es stack- be tolteset. A masodik
pelda mar gyakorlatibb. A fiiggverty ertekenek kiszarmtasahoz
meghivott gepi kodu program a SAVE n$ CODE c,h utasi-
tassal csaknem ekvivalens hatasu. A kiilonbseg csak annyi,
hogy nem irja ki a „Start tape, then press..." uzenetet, es

NEW LINE
C16-64
IMOVEMBERBEN

LEJAR AZ 1 EVES GARANCIA...

19 i a

add

pop

+0-6 ? 2 «param

H osszeac

MOST ERDEMES
BEEPITHETO BOVITEST

REIMDELNIE!

Itt a legolcsdbb:

2630 Ft

frjon! Postacim: 2200 Vecses, Diofa u. 15.
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PROGRAMA. lA'NLAT:

gombnyomasra semvar. RAND FN s(n$,c,h) alaku utasttassaf
iehet hfvni, es j6l hasznalhatd p<§!d£uf az egesz kepernyo ki-

mentese>e, mlvel az afso ket sor nem torlodik,
, \ _ i z -

az assembler programokat, fgy azck Hstaja csak a jobb erthe-
toseg kedveert szerepel.

Graff Zolt&tts 3300 Eger, Egeszseghaz u. 11.

\ c! e f a >:.1 cw

1 d

and
j r

Id

e, (hi )

hi

d, (hi )

hi
c, (hi )

h 1

a
nz? r ossz
a :. c

iTih oss

;

C ? t Q 1
'

b v- 0

; DE~fnev
; c i fn&

: BOf nev
; hosss

42
43
44
4!^

? A f e j b s> n a f i l e tie v f e 3. t o 1 1 es

e

5 SPAfcE-ekkei

.

:U. 1 UP ! t

a f @ j -i b e «
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A kozoit gepi kodu a 1program Sehetoseget nyujt
a 24 sorra es 32 oszlopra bontott kepernySkepen
tetszdleges meretu teglalapban barmilyen nagy-
s5gu scrollra.

SCROLL-FEL
9306 helyfogialas a memoriaban a gepi kodok-

nak, majd a kepernyo teleiratasa.
9308-S319 a gepi adatok beolvasasa a memoriaba
9320-9336 az „ablak" kijeiolese a kepernyon;

a scroll nagysaganak megadasa
9338 vegrehajtas
A program inditasakor a kdvetkezS adatokat
varja a gep
DB: a scroll merteke (pL 1 karakternagysagnal
DB=10). Adhatd pi. 25 is {ez 2,5 karaktermagas-
sag).
ELSOR : az abiak eiso sora
UTSOR : az ablak utolso sora
ELOSZL: az ablak else osziopa
UTOSZL: az ablak utolso osziopa.
Az 6t db adatot vesszovel elvalasztva keli beadni,
majd RETURN.
A gep teijesltf a kerest.
Egy bHfentyu lenyomasara kovetkezik:

SCROLL-LE

:

9356 kepernyo feltoltese szoveggel
9358-9368 gepi adatok bevitele
9370-9386 scroll merteke, ablak kijeiolese
9388 vegrehajtas.
A kovetkezS adatOKat kerdezi a szamitogep:
LDB: a scroll lefele merteke (1 karakterhossz
LDB=10)
LELSOR : az ablak eiso sora
LUTSOR : az ablak utolso sora
LELOSZL: az ablak els6 osziopa
LUTOSZL: az ablak utolso osziopa.
Az 6t adatot vesszovel valasszuk el, majd RE-
TURN. Ha ezt a programot lefuttattuk (es esetleg
meg6rizttik), NEW paranccsai ki is torolhetjiik a
gepbol. Ha ezutan betoltiink egy BASIC progra-
mot. aKkor az X=USR (6700) parancsra (vagy
utasitasra) a gep ..emlekszik" az e!6bb begepelt
ablakra, ezutan az elobbi kivant SCROLL-FEL
vegrehajtasra keriil.

Hasonloan X=USR (6800)-ra az elobbi SCROLL-
LE kovetkezik be.
A ket ablak fuggetlen egymastol, kiilon kell 6ket
letrehozni.
Termeszetesen egy BASIC programban szukse-
giink lehet az ablak mereteinek, a scroll nagysa-
ganak valtoztatasara. Mit kell ilyenkor tenni?
PI. SCROLL-FEL eseten a 9320-9336 sorok segit-
segevel szubrutint hozunk letre. Ha valtoztatni
6hajtunk a korabbi mereten, akkor ujra kell vSIa-
szolnunk a DB, ELSOR, UTSOR, ELOSZL,
UTOSZL kerdesekre, majd X=USR (6700)-zaI
vegrehajtas kovetkezik. (SCROLL-LE eseten
9370-9386 sorok.)
A scrollozaskor a szmtartalom egyiitt mozog a
karakterekkel (nem ugy, mint a Spectrumon),
igy valtakoz6 szinu sorokat mozgathatunk.
Megjegyz&s: a program GRAPHICS 2, 4, 16
uzemmodokban egyarant aikalmazhato, de iigyel-
junk arra, hogy a kivant ablakmeretet a 24
sor*32 oszlop felbontas szerint kell kijeldlnunk.
6tietegy felhaszn£!asra. Olyan iskolai keptijsagot
lehet vele mukodtetnt, amelynei pi. a kepernyS
kozeps5 harmadaban (ELSOR=9, UTSOR=16,
ELOSZL=1,UTOSZL=32)allandoanfelfelevonul6
szoveget akarunk kiiratni (pi. DB=20). A kifrand6
szoveget egydimenzios stringtombbe rendezve
ciklusban a kepemySn a 16. sorba irassuk, majd
X=USR (6700) utasitassal toljuk feljebb, majd
ujrairatas stb.
Utolso megjegyzes: a programot nagybetuk
iratasaval SCROLL-FEL esetben haszn£!tam, j6l
mukodott. Az utolso pilfanatban jottem ra, hogy
pi. „y" iratasakor a betu szara csikot huzott a
kepemySn. Ezt ugy kuszdbolhetjiik ki, hogy a
mozgatando szoveget a kijeldlt abiakba nem az
utols6 sorba, hanem barmelyik megelSzSbe frat-
juk. (EI6z6 kepujsag peldankban pi. UTSOR=17
legyen.) A SCROLL-LE esetben az ekezetek csik-
hOzisa hasonloan ugy kerulhetd el, hogy a karak-
tereket az ablak masodik soraba (vagy lejjebb)
iratjuk.
Nem celszeru az ablakot a teljes kepernyomeretre
„szabni", mert 15360 byte mozgatasa id6be
keriil (meg gepi uton is).

Az ablak mereteinek csokkentese a sebesseg
novekedesehez vezet.
Szombathy Csaba, Szekesfehervar, Jaky J.
Szakkozepiskola

Finom
scroll
az

TV COMPUTER

9332 ZI»INTCHL/256)

f
>52 .h P XXSOR~ Z 1* *25A

VX P0KEAP , AX : NEXTAP

9Z72 8f><LUT02-L£LS

>ZL:" :: IHFUTI..DB
:
. LBLS-, LUTD-, LEt.S2 a LUTD2f.P0-

9362 ZI---iMT<HL/2S6>
9354 P I XS0R :~ ( LUT0-L
q:?p.a 7j -t ur / p rv^pp/

9390 PRINT AT 24, 6Z

A szerkeszto azert van, hogy a lap olyan legyen, amilyenek az olvasoi!
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A szamitastechnikai termekek piaci konjunkturaja az iden is tartott. Ez ervenyes a hardverre - iegyen az szarmtogep vagy
annak barmely periferiaja, kiegeszito eszkdze, potalkatresz - es a szoftverre egyarant. Alabbi osszeallftasunk szempontjab6l
a leglenyegesebb az, hogy ez a piaci pezsges elenkfto hatast gyakoro! a szakkonyvkiadasra is.

Sok vallalat es intezmeny foglalkozik szamitastechnikai temaju konyvek megjelentetesevei. Tev^kenysegiik azonban vagy
esetleges, vagy pedig olyan specialis igenyt elegit ki, amely nem tarthat szamot igazan szeles koru erdeklodesre. Negy olyan
kiado mukodik Magyarorszagon, amelyek felvalialtak, hogy altalanos igenyt kielegito szamitastechnikai muveket jelentetnek
meg: a Muszaki Konyvkiado, a Novotrade RT, az LSI ATSZ es a SZAMALK. Kepviseloikkel beszelgettunk az idei ev tapasz-
talatairol es jovo evre varhato koteteikrol.

Hogyan ertekelik az 1986-os evet? Melyek voltak a sikerkdnyvek, es meiyek azok, amelyek
nem valtottak be a hozzajuk fuzott remenyeket?

Muszaki Konyvkiado
Csabai Daniel:
- Iden megjelent konyveink kozul nagy
sikert aratott a KShegyi Janos altal

szerkesztett „lsmerd meg a BASIC
nyelvj^rSsait" sorozat legujabb kotete.
Ebben bizonyara kozrejatszott, hogy ez
a kotet foglalkozik a legelterjedtebb
mikrog£p, a C64 programozasaval.
Szeles koru igenyt elegltettek ki a Mu-
szaki es Kozgazdasagi Konyvnapokon
megjelent kotetek is: A Kalandprogram
lras£nak rejtelmei, es a Csupa jat6k
ZX Spectrumra. Ez utobbit kozepiskolas
dtekok frt^k a hasonl6 koruak szamara,
fgy a szerzSk es az olvasok erdeklodesi
kore, latasm6dja nyilvan ugyanaz.
Sikeresnek tekintjuk a szukebb szakmai
kor szamara megjelent, nem n£pszeru-
slto jellegu kiadvSnyainkat is, annak
eliene>e, hogy ezek peldanyszama joval
alacsonyabb, mint az elobb emlftetteke.
Ide tartoznak az Interaktfv szamftogepes
grafika, vagy a Fut£si rendszerek terve-
zese cimu muvek.

Novotrade Rt.
Bekes Tamas:
- 1986-ban nem volt igazan attdro si-

kerunk - de kudarcunk sem. Ez az ev
a felalISs £ve volt. Tavaly meg ketten
vegeztuk a konyvkiadassal kapcsolatos
munkat; \d6n erett meg arra a helyzet,
hogy bcWrtsuk tevekenysegi korunket
illetve letsz^munkat. Rengeteg energiat
kellett erre fordi'tanunk, ami elvonta
eronket az erdemi munkatol. A jovS
evben akarjuk megmutatni, hogy volt
ertelme ennek az elokeszuletnek. Ne-
hany konkretum: A DATA-BECKER
kiadvanyoj< tovabbra is sikeresek, bar az
utobbi idoben kisse megcsappant ircin-

tuk az erdeklodes. TalSn amiatt, mert
vegre Magyarorszagon is eljutottunk
odaig, hogy a szamitastechnikai szak-
konyveket csak azok vasaroljak meg,
akiknek valoban szukseguk van ra.

Hozzaertesiik fitogtatasara, sznobiz-
musbol mar nem veszik e kiadvanyokat.
Elismerest aratott a foleg gyerekeknek
- de a szamitoggpek kezelesevel most
ismerkedo felndtteknek is - sz6lo
Hetedhet sorozat.
Sajnos Vadnai Szabolcs konyvenek,
a C64 programozasi zsebkonyvnek
(melyet egyebkent szakmai szempontb6l
nagyon j6nak tartok), formai kivitele>e
nem forditottunk elegendo gondot.
fgy tortenhetett meg, hogy sok elirassal
es nehol az olvashatatlansagig halvany
szoveggel jelent meg. Ezeket a hibakat
az ev vegen megjeleno masodik kiadcis-
ban mar kijavltottuk.

LSI ATSZ
Sziklai Klara:
- Sokkal tobb Spectrumot hasznalnak
otthon es az isko!£kban, mint azt kor^b-
ban gondoltuk. S az iskolai gSpeket sem
csak az oktatasban alkalmazzak, a dieikok
szabad idejukben tetszes szerint progra-
mozhatnak, jatszhatnak rajtuk. Nyilv£n
ennek koszonheto, hogy id6n a iegha-
gyobb sikert a Spectrum felhasznal6k-
nak szolo kiadvanyaink arattak. Pillana-
tok alatt elfogyott a Spectrum jat6k es
program cimu konyv, jelenleg a masodik
utannyomSs k^sziil. Tekintettel a felfoko-
zott erdeklodesre, az 6v v^g^n kiadtuk
a kdnyv folytatasSt is. J6I fogy a Rutinrol
rutinra cimu konyviink is, amely a Spect-
rum g<§pi kodu programozas^ba vezeti
be az o!vas6t, es szinten az iskolaknak,
szakkoroknek nyujt segltseget a C Plusz

4

g6phez k^szitett ROM-lista. Dr. Ury
Uszlo konyvenek (C64) pedig evek
ota folyamatos a piaca, iden mar a negye-
dik kiadast jelentettuk meg.
Az alacsonyabb peldanyszam ellenere is

fontosnak tartjuk, hogy elinditottuk
IBM sorozatunkat. Idaig ket kotete
jelent meg, az IBM PC, XT informacios
ka>tya, 6s a BASIC fejlesztorendszert be-
mutat6 konyv. Az informaci6s k^rtya
^tdolgozasa, bovitese most folyik, a so-
rozat tovibbi kotetei- Macro Assembler,
DOS - is k£sziilnek.

Kevesbe aratott sikert a Nepszeru elekt-
ronikai minilexikon. J6I sikerult ossze-
allitas pedig, valoszlnuleg az ara kisse
magas ahhoz, hogy szeles korben elter-
jedjen.

SZAMALK
Drimai Sandor:
- 1 985-ben m^g hetvenf^le kiadvSnyunk
jelent meg. Id6n ezt drasztikusan csok-
kentettuk mintegy negyvenre, 6s ezt a
szamot a jovdben sem akarjuk novelni.
Ogy erzem, hogy csak igy Srizhetjiik meg
a szakmai igdnyesseget, csak Igy tudunk
valamennyi konyvvel a kel!6 m^rt^kben
foglalkozni. Nagy sikert aratott az ev
eiej6n kiadott Programozasi feladatok
gyOjtemenye, vagy hogy egy frissebb
p^ldat emli'tsek,a Spectrum interface 6s
microdrive is. A sl£gerkonyvek f6leg
azok a kiadvanyaink, melyek csak perife-
rikusan kapcsol6dnak a sz£m«tastechni-
k^hoz. Igy az adatveclelemmel, vagy a
pszichologik^val foglalkozo kotetek,
ilietve a tankonyvjellegu kiadv^nyok.
Negati'v eredmenyt hozott viszont a mik-
rogeprendszerek tervez^set bemutat6
konyviink. E kotet, ba> m§g 1985 veg<§n
keszult, sokat k^sett az olvas6l ig^nyek-
hez k^pest, es nem volt indokolt a nagy
peldanyszam. Ev elej^n learazva kerul
ujra forgalomba.

Milyen uj kiadvanyokat terveznek a jovo evben? Lesznek-e uj sorozatok, uj temakorok?
Melyik olvasoi reteget akarjak meghdditani ?

Csabai Daniel:
-Tervezzuk, hogy szorosabb kapcsola-
tot, egyiittmOkodist alakitunk ki nyugat-
eurdpai 6s amerikai kiad6kkal. L£nyege-
ben egy olyan ^ttoresre keszuliink, ami-

Bekes Tamas

:

Kiadasunknak a jovSben negy fo iranya
lesz. Az elso a gyerekkonyveke\ Ezen
belul folytatjuk a Hetedhet sorozatot.
Mivel az eddigi kotetekben valamennyi.

Sziklai Klara:
-Az, hogy milyen konyveket adunk ki,

ev kozben d6l csak el, a piac ig£nyeit6
fugg6en. fgy pontos tervrSI nem tudok
beszimolni. Mindenkeppen biztos azon-

Drimal Sandor:
- Tevekenysegiinket ezut^n is a szak-
konyvekkiad^sajellemzi. Emellett persze
nem zarkdzunk el a n§pszerQs(t6 kiadvd-
nyok megjelentetes£t6l sem; igy a jov6
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nek eredm£nyekeppen kepesek iesziink

iepest tartan i a nyugatl konyvkiadSs
gyorsasagaval. Vegleges tem^kat, cime-
ket egyeiore nem tudok mondani, ezek a

szerzodes istrejottetol fiiggenek. Etdze-
tesen annyit, hogy terveink kozott szere-

pel egy oiyan alapszintu sorozat meg-
jelentetese, amelybo! a iegfontosabb
szoftver es hardver fogalmakat ismer-
hetik meg az olvasok, vilaghi'ru szerzok
konyvei segitsegevel.
Konyvkiadasunk masik to iranyvonala
a szamltastechnika legujabb tendenciai-
hoz kapcsoiodik. Nezetem szerint mind
a hardver-, mind a szoftvergyartok ujra

a professzionalis technika fele" forduinak,
es ismet eloterbe kerulnek a nagysz£mt-
t6gepek. A professzionalis technika ko-
rebe tartozik p6ld£u! a jelfeldoigoz£s.

Ennek a kutatasi temanak a kinti iro-

dalma nem importalhato, de magyar
szakemberek (KFKI) is jelentos eredme-
nyeket ertek el a teruleten. Igy oket fel-

ke>ve is ki tudunk adni olyan koteteket,
ameiyek elerik a vilagszinvonalat.
Kiadasunk jelentos resz6t alkotjak a

hardverrel foglalkozd munkak. Itt latom
a f6 eiterest a tobbi kiadot6l, e teruleten
nines sz^mottevo konkurenciank. E t6-

makort a jovoben sem fogjuk elhanya-
aolni.

szeies korben elterjedt gepet bemutat-
tuk mar, a tovabbiakban a kiilonbozo
programozasi nyelvekkei ismertetjuk meg
az olvasokat. Masik nagy tervunk, hogy
a Muszaki Konyvkiadcval kdzosen meg-
jelentetjuk az USBORNE Kiado nehany
konyvet. Ezek gazdagon iilusztralt is-

meretterjeszto muvek. Az eiso kotet meg-
jeienese a jovo ev e!ej£n va>hat6.
A masodik kiadvanyesoport a nepszeru-
si't6, sz6les kornek szoio konyvek. Ide
tartozik a DATA BECKER sorozat, mely-
nek jovore is kiadjuk jonehany kotetet.

Vadnai Szabolcs emlitett kotete is egy
sorozat eiso darabja, a tovabbiak a tobbi
Commodore geptlpus programozSsShoz
nyujtanak majd segitseget.

A harmadik csoportot a profi PC-sekhez
szol6 konyvek alkotjak majd. Ezeket
nehany szaz darabos peldanyszamban
adjuk csak ki, aruk koribbi kiadvanya-
ink§nal jovai magasabb, nehany ezer
forint lesz. E kotetek a szakmabeiiekhez
szoinak majd, igy eisosorban nyilvan
nem maganszemelyek, hanem vailaia-

tok, intezmenyek fognak irSntuk erdek-
I6dni.

Vegu! tevekenysegiink negyedik celja
— ami egyeiore csak tavlati elkepzel£s -,

hogy az iskolai oktatast segito, tankonyv-
jellegu koteteket adjunk ki.

Szikias Klara:
ban, hogy sikeres konyveinket folyama-
tosan ujra nyomtatiuk.
Jovo ev elejere jelenik meg s CI 6, C1 1 6,
C Piusz 4-es gepek informaci6s kartyaja.
Ury Laszlo irja - ez, gondoiom, garan-
taija a szinvona'at. Ezt koveti majd a
C128-as g6pet bemutat6 kotet.
Mint m£r emlitettem, foiytatiuk az IBM
gepekkel fogialkozo sorozatunkat. Jovo-
re egy u*j sorozatot is indftunk, mely a
robottechnikaroi szo! a szakembereknek:
fejlesztoknek, felhasznaloknak.
Termeszetesen nem feiedkeziink meg a
hobbi-g^pesekrol sem: ev elejen adunk
ki egy kotetet, meiy a C64 zenei lehet5-
s^geibe nyujt bepiiiantast, sok pelda-
programmal illusztralva.

ev elejere terveziink egy gazdagon iiluszt-

rait, kdzerthet6en megfrt kotetet, - kulsS
megjelen^s^t tal^n az Ablak-Zsiraf gyer-
mekiexikon^hoz hasonlithatnam -, ameiy
a legkisebbeknek magyarazza el a sz£-
mftastechnikahoz kapcsoI6d6 fogalmak
jelent^set.

Tovabbra is fontosnak tarijuk az oktatSsi
segedkonyvek kiad^s^t. Itt nem csak
sajcit tanfolyamaink segedieteire gondo-
lok, hanem sz^mit^stechnikai alapmuvek,
didaktikus szakkonyvek megjeientete-
s^re is, melyek mind az alap-, mind a
posztgradualis kepzest segitik. Az okta-
tast segftd konyvek kapesan keli azt is

megemlitenem, hogy TV- BASIC tan-
konyviinknek tovabbra is stabil piaca
van.
Az eddigiekn^l tobb dokument^ci6t ki-

vanunk megjelentetni a jovoben. Ta>gya-
!unk az IBM ceggel a gdpek haszn^lata-
hoz elengedhetetlenui sziikseges doku-
mentaciok kozos kiadSs^r6l, ezek a meg-
beszelesek remelhetSleg eredmennyel
zarulnak az ev elejen.

Elegedettek-e a konyvterjesztes jetenlegi modjaval vagy tervezik mas terjesztesi osatornak
kialakitasat is ?

- Kiadvanyainkat kizarolag a nagy, al-

lami konyvterjeszt6k terjesztik. IdSig

nem stkerult olyan informacios csator-
nakat kialakitanunk, melyeken keresztul

megbfzhato visszajelzest kapnank egy-
egy konyv fogadtatasarol. Amikor egy
kiadvany p^ldanyszamarol dontiink, le-

nyeg^ben sot^tben tapogatodzunk.

Bekes Tamas

:

- Konyveinket az allami nagyvallalatok,
valamint saj^t2C aruhazlancunkterjeszti.

Az allami terjesztokkel joval szorosabb
kapcsolatot keil kialakitanunk, mint
a korabbiakban. Egyikiinknek sem erde-
ke, hogy a konyv a raktarban maradjon,
vagy hogy a vasarlo ne tudja megvenni
azt, amit keres. Sok olyan konyviink je-

lent meg idciig is - 6s a jovoben ezek
szama csak nfini fog -, ameiyek a szak-
emberek, vagyis egy szukebb reteg ig6-

nyeit el^gltik ki. Keressuk a terjesztes

ujabb csatorn^it, hogy hozzajuk is eljut-

hassanak a nekik szolo kotetek.

Sziklai Klara:
- Konyveinket az allami vallaiatok ter-

jesztik. fgy azok elvileg Budapesten es
a vidSki varosokban egyar^nt kaphat6ak.
Elvileg, mert velem is eiQfordult m5r, hogy
vid£ken j^rva, hiaba 6rdekl5dtem a

konyvesboltokban, nem is tudtak kiad-
vanyaink l^tez^serol. Terveink koze tar-

tozik, hogy a konyvesboltok vezetffivel

is felvessziik a kozvetlen kapcsolatot.
M^sik gondunk abboj ad6dik, hogy sok
a katal6gus-jeilegu kiadvanyunk, melye-
ket inkabb vailalatok v^sarolnak -, ha
ismerik azokat. Egy-egy kiadvanyunk
kapesan a jov6ben meg kell keresnunk
a potencialis koziileti vasa>lokat is.

Drimal Sandor

:

- A terjesztesnek ket fo bSzisa volt id^ig.

Az egyik a nagy terjesztdvallalatok

a masik pedig a szakbolthalozat. Szak-
boltjaink az ASZ (APISZ-SZAMALK)
haldzat uzietei, melyek Budapesten kivul

a legnagyobb videki varosokban is aru-
si'tj^k kiadvanyainkat. Most alakitjuk ki

az egyiittmCikod^st a Computer M
uzletlanccal, ahol a vasarlas mellett

a kiadvanyok kolcsonozhetoek is.

Tovabbi terveink koze tartozik a tananyag
es a sziikseges segedietek egyeztet^se
a foiskolai, egyetemi szaktanszekekkel,
hogy az o igenyeiket is kielegithessiik.

A nepszerusfto, oicsdbb konyveinket
a tovabbiakban a hirlapterjeszton ke-
resztul is szeretn^nk forgalmazni, hogy
szinte minden utcasarkon megvasarol-
hassak az ^rdeklodok.

Nehany megjegyzes a kiaddk nyifatkozataihoz
A konyvkiadist az iden is - amint mar evek ota - az jeliemezte, hogy tulnyomo tobbsegben alapszintu BASIC oktatokonyvek
jeientek meg. Ezekre, persze, mind a mai napig szukseg van, de nem ilyen mennyisegben. Ma mar eljutott odaig a szamltas-
technika hazai fejSodese, hogy sokan magasabb szintu konyveket igenyefnek ezek helyett. Ez nem csak a szakemberekre, hanem
a komofyabb hobbi-feShasznaiokra is ervenyes. Megjelent nehany szinvonalas konyv, de teijesen veletlenszeru vaicgatasban,
mintha semmifeie tervszeru strategia nem hiizodna meg ezek kiadasa mogott. Az uj sorozatok taian valtoztatnak majd ezen
a gyakorlaton.-
Ami nagyon hi£nyzik - es errol nem sok biztatot haliottunk a jovo evi tervek kozott -, az a szamltastechnika alapjaivai ismerke-
dok es a profi felhasznaiok kozotti nepes olvasotabor, az ugynevezett hobbi szintu ismeretekkel rendeSkezo programozok
igenyeinek kiefegftese. Keves olyan konyv jeient meg idaig, amit dszinten ajanihatnank nekik.

A masik hiany tavlati jelentosegu. Tlz ev mufva bizonyara eljut odaig a szamltastechnika, hogy nem iesz szukseg programozasi
nyelv ismeretere a szamftogep hasznafatahoz. Ezt a beepitett vagy a kiilso hattertaroion rendetkezesre alio, a legkulonfelebb
feladatok megoidasara alkafmas szoftverek teszik majd lehetove.
Manapsag, ha egy konyv a szamltastechnika alapszintu meg-
ismerteteset tuzi ki celui, akkor vagy rogton a BASIC-utasi-
tasok lefrasava! kezdodik, vagy az automataeSmelet, illetve a

g6p mukodesi mechanizmusanak vazlatos ismertetese utan
jut el idaig. Marpedig ahhoz, hogy a szamitastechnikai esz-
4c-dz6kr6l lekopjon vegre a misztikus m£z, valojaban nem ezt
kefiene tanftani. Sokan vannak meg ma is, akik kepteiennek
erzik magukat arra, hogy eisajatitsak a szamitogepek keze-
leset. Ha pedig netan felutnek egy-egy szamitastechnikaval
fogialkozo konyvet, elborzadnak attol, hogy szamukra ertel-

metlen szavakkai talalkoznak. Ennek megvaitoztatasa csak
olyan konyvekkel volna lehetseges, ameiyek nem programoza-
si nyelvet, hanem szemleletmodot tanitanak. Erre persze
nem adhato egykonnyen recept - de elgondolkodtato, hogy
idciig meg csak kiserlet sem tortent ilyen konyvek megjelen-
tetesere.
Emlftesre melto meg, hogy a negy kiad6 mindegyike pa-
naszkodik a nagy konyverjesztokre. Ezt tobbe-kevesbe bur-
koltan teszik, felve attdl, hogy magukra haragltjak oket.
Megerne meg egy miset e fuggosegi viszony vizsgalata, illetve

annak eiemzese, hogy a terjesztok miert nem erdekeitek
az atiagos konyvtarnal drag^bb szamftastechnikai kiadva-
nyok minel nagyobb mennyisegu eladasaban!?

Talter Jdzsef

ass*,

tscs CSO**^



Kovetkezo szamunk &^^«.^^.d
J»,Slminden heten az Otletben szamitastechnika

harmad

Egy tablazatot fogunk keszfteni,

melynek 4 oszlopa es 1 5 sora
lesz. Egy-egy helyen azt fogjuk
vizsgalni, hogy bizonyos utols6

lepesek es ezutani koztes tavol-

sagok eseten kinek van nyer6
strategiaja. Az oszlopok fo!6 fr-

juk, hogy mi volt Eiso es Masodik
utols6 lepese, a sorok ele irjuk

az ez utani tavolsSgot a 2 jatekos
kozott, a tablazatba pedig azt

irjuk, hogy az adott utoiso" lepe-

sek es tavolsag eseten, ha Elso

kovetkezik, akkor ki tud nyerni
(E=Els6, M = Masodik).

A tablazat elso 4 sorat egyszeru
probalgatassal konnyen meg-
hatarozhatjuk. Ezutan ossze kell

gyujtenunk nehany szabalyt:

a) Ha az M . sor elso oszlopaban
is es az i~2. sor harmadik oszlo-
paban is E betu ail, akkor az i. sor

els6 oszlop£ba M betu kerul,

kulonben E betu. Ugyanis, ha
elozo lep£skor mindketten 1 -et

leptek, akkor most E!s6 1 -et vagy
2-t lep, az elso esetben az els6

oszlop eloz6 sor miatt nyer
Masodik (1 lepes utSn Els6 es
Masodik szerepe felcserelodik!),

masodik esetben a 3. oszlop
kettove! ezelfitti sora miatt.

b) Hasonlo m6don igaz: ha az
i-1 . sor mSsodik oszlopaban is 6s
az i-2. sor negyedik oszlopaban
is E betu all, akkor az i. sor harma-
dik oszlopaban M betu £ll, kulon-
ben E betu.

c) Ha az i. sor elso, vagy negye-
dik oszlopaban E betu akkor
a masodik oszlopban is E betu
fog 3llni. Ugyanis, ha Elso utol-

jara 2-t I6pett, akkor kovetkezore
tobb valaszt^sa van, mintha
utolja>a 1 -et lepett volna, s ugyan-
fgy MSsodiknak, ha utoljara 1-et
lepett, kevesebb lehetosege van,
mintha 2-t lepett volna. (A tobb
lehetoseg ugy ertendo, hogy
ugyanazoJ<at mind lepheti, s meg
mast is).

d) Az i. sor 4. oszlopaban akkor
e\s csak akkor all E betu, ha
vagy az i-2. sor 4. oszlopaban all

M betu, vagy az i-1 . sor 2. oszlo-

paban all M betu, vagy ha az
Elso 3-mal kezdve nyerni tud.

Ez ut6bbit ugy is megfogalmaz-
hatjuk, hogy ha egy kepzeletbeli

otodik oszlopot nyitunk, ahol
Elso utoljara 2-t, Masodik 3-at
lepett; s itt az i-3. sorban M betu

Konnyen lathato, ennek a

kepzeletbeli oszlopnak az elso

5 sora E, E, E, M, M.

Hatarozzuk meg a tobbi sorSt is!

6. sor: itt is M betu lesz, hisz ha
Elso 2-t, vagy 3-at I6p, Masodik
egyb6l ra tud lepni; ha pedig 1 -et
akkor Masodik 2-t lep, s ezutan
konnyen nyer.

7. sor: itt mcir E betu lesz, hiszen

Elso 2-vel megy tovabb, Masodik
m6g nem tud raJepni, de akSrmit
lep, olyan kozel kerul, hogy ez-

utan Els<5 nyerni tud.

8. sor: ugyanaz a helyzet, csak

Elso eloszor 3-ra kell. hogy gyor-
sftson.

9. sor: mint a 8. sorban.
10. sor: ide mar M betu kerul.

Ha Elso 3-at lep, akkor Masodik
2-t, ezutan Els6 meg nem tud
ralepni, de mindenkeppen be-
kerui a „hatosugaraba". Ha Elso

2-vel, vagy 1 -gyel kezd, Maso-
dik 4-re gyorsft, s kovetkezo le-

peseben nyer.

11. sor: itt is M betu lesz, ha
Elso 3-ra gyorsft, Masodik szin-

ten 3-mal megy tov£bb, egy6b
esetbe 4-re gyorsft. Ezutan Elso

meg nem tud nyerni, de tul kozel
kerul mindenkeppen.
12. sor: itt is M betu lesz. Maso-

dik mindenkeppen 4-re gyorsft.

Ha EIsS 2-vel, vagy 3-mal kez-
dett, a kovetkezo I£p6sben be-
szalad Masodik „hatosugaraba".
Ha 1-gyel kezd, akkor mSsod-
szorra is 1 -et lepve ezt kikerul-

heti, ekkor Masodik 3-ra lassft,

s a kovetkezo lepes£ben nyer.

Ezekutan, az elso 4 sor, a kepze-
letbeli 5. oszlop 6s a szabalyok
ismereteben a tablazat sorrol sor-

ra haladva kitoltheto (minden
sorban utoljara a 2. oszlopot kell

kitolteni). 1 6-os palya eseten az
elso !ep£spar utan a 14. sor ets6

oszlopa alapjan tenyleg Masodik
tud nyerni, mfg 17-es palya ese-
ten a 1 5. sor elso oszlopa alapjan

tud Els6 nyerni. Ezzel az allttSso-

kat bebizonyftottuk.

Elso Els6:1 Elso:2 Elso :1 Els6:2
utolso lepese:

Masodik Masodik:1 Masodik:1 Masodik :2 Masodik :2

utolso lepese:

Tavolsag
1 E E E E
2 E E E E
3 M E M E
4 E M M
5 E E M M
o E E E E
7 E E E E
S M E M E
i E E M E

10 E E M M
11 E E M M
12 E E E E
13 E E E E
14 M E M E
15 E E M EAPLUS/4Vny era

• *'3j c— l-~ *Q3 m

BIT-LET

"j AkdzismertVadiszes IMyul jatek leirasat a 32-33. oldalon olvashatjak.
I Az ember nehany jatek utan eszreveszi, hogy valoszinuleg a Va-
1 daszpknak van nyero strategiajuk. Mi ez a strategia?
I A 33. oldalon kozlunk egy programot is, mely ezt a jatekot
I jatssza, megpedig a Vadaszok szerepeben mindig nyer. A feladat
• az, hogy a programlistabol allapitsuk meg, hogy mi a Vadaszok
nyero strategiaja, ezt a nyero strategist irjuk le szoveggel, s bizo-—1 nyitsuk be, hogy ezt jatszva a Vadaszok mindenkeppen nyernek!
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